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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Jak již vhodně zvolený název práce vypovídá, autorka předkládá analýzu francouzské zahraniční politiky 

prezidenta Emmanuela Macrona vůči Africe na příkladu zemí Burkina Faso, Mali a Niger. Cílem práce je 

zodpovědět výzkumnou otázku: „Změnila se francouzská africká politika vůči zemím subsaharského regionu s 

příchodem prezidenta Macrona? (…) Liší se francouzský přístup k nim?“ (str. 2). Práce operuje s koncepty 

duality moci Josepha Nye a s jejich využitím v empirické části práce zkoumá proměnu francouzské zahraniční 

vůči africkému regionu, kterou prezident nastolil ve svém projevu na Univerzitě v Ougadougou. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Studentka zvolila velmi zajímavé a aktuální téma, jež vzhledem k historickým vazbám Francie a Afriky 

dlouhodobě silně rezonuje ve frankofonním prostředí. V přehledném úvodu autorka srozumitelně představuje 

zvolené téma, cíl práce i výzkumnou otázku, časové i teritoriální vymezení práce a zvolenou metodologii. Chybí 

jen explicitní vysvětlení metody práce s daty, která však vyplývá implicitně ze zvolené metodologie a popisu 

primárních zdrojů (tedy kvalitativní obsahová analýza dokumentů). Volba a představení základních teoretických 

konceptů (dualita moci, tvrdá moc, měkká moc, zahraniční politika, veřejná diplomacie) v první kapitole dává 

adekvátní základ pro kontextovou (kapitola 2) i empirickou (kapitola 3) část práce. Autorka před samotnou 

analýzou vybraných případových studií čtenáři srozumitelně přibližuje širší kontext francouzské zahraniční 

politiky, její tradiční přístupy a užívané nástroje. Zdá se jen, že kapitola 2.4 nepodává jasnou a srozumitelnou 

odpověď na otázku, kterou má ve svém samotném názvu („Přichází s Macronem změna?“, str. 21); připojení 

kapitoly 3.1 „Vize nového prezidenta“ k této kontextové kapitole by čtenáři tuto odpověď více objasnilo, 

nicméně chápu její důvody pro zařazení až do třetí kapitoly podávající empirickou analýzu konkrétní Macronovy 

zahraniční politiky vůči africkému regionu. Ráda bych vyzdvihla smysluplné propojení teoretické části práce 

s empirickou, kdy autorka využívá představené koncepty ve srozumitelné struktuře každé podkapitoly věnované 

jednotlivým vybraným případům. Na druhou stranu by se více hodilo v každém zkoumaném případě spíše 

představit vztahy těchto zemí s Francií před nástupem Macrona místo suché deskripce jejich vnitřního 

politického vývoje, vzhledem k tomu, že se práce zabývá mezinárodními, resp. bilaterálními vztahy mezi nimi a 

Francií. Čtenáři také chybí nějaké explicitní vyjádření na konci každé této kapitoly zjištěných výsledků vůči 

položené výzkumné otázce, tedy zda a jak se tedy proměnila francouzská zahraniční politika vůči těmto 

africkým zemím za prezidenta Macrona; to ovšem právě souvisí s chybějícím představením takové politiky 

realizované před jeho nástupem. Autorka však v samotném závěru svou výzkumnou otázku nakonec explicitně 

odpovídá.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Práce je napsána velmi srozumitelným a čtivým jazykem, který vykazuje jen minimální gramatické chyby. 

Struktura kapitol i textu je přehledná, čtenář se tak v práci lehce orientuje, což značně napomáhá jeho 

porozumění předložené problematiky. Studentka v práci demonstrovala své schopnosti náležitě pracovat 

s citační normou a odkazy na literaturu. Práci by jen možná více slušelo detailnější rozdělení sekundárních 

zdrojů na knihy, akademické články a internetové zdroje v závěrečném seznamu literatury pro lepší 

přehlednost užitých zdrojů. Kontrola systému Turnitin neodhalila žádné pochybení autorky v oblasti 

plagiátorství. Všechny formální náležitosti práce splňuje.  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Předložená práce je celkově velmi kvalitně zpracovaná, a to jak z pohledu formálních náležitostí závěrečné 

práce, tak i po obsahové výzkumné stránce. Struktura práce je přehledná a pomáhá čtenáři se lehce orientovat 



ve zkoumané problematice, k čemuž přispívá i srozumitelný jazykový projev. V práci rovněž velmi kladně 

hodnotím její propojení teoretické části s empirickou. Práce nevykazuje žádné zásadní nedostatky, pouze pár 

marginálních (viz komentáře výše).  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna 

až tři): 

Vzhledem k výše uvedené námitce, že empirické části chybí zhodnocení francouzské zahraniční politiky vůči 

jednotlivým zkoumaným zemím před nástupem Emannuela Macrona, zkuste komisi přiblížit přístup Macronova 

předchůdce Hollanda k vybraným případům či africkému kontinentu obecně, a to nejen v souvislosti s proměnou 

po Macronově nástupu, ale také v návaznosti na Vámi představovanou gaullistickou tradici francouzské 

zahraniční politiky. 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

A-B 

 

Datum:         Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


